REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FREDERIKSSUND VANDRÅD
5. februar 2020 Afholdt på Slangerup Vandværk
Tilstede var: Erik Fristrøm, Bjarne Knudsen, Michael Tofte
Bo Lindhardt, Allan Kirkestrup, Søren Find Andersen
Ingen bemærkninger til referat fra mødet den 4. december.

Dagsorden punkt 1
Godkendelse af dagsorden: dagsorden godkendt
Punkt 2 Meddelelser fra formanden
A deltagelse i kommunal deltagelse i #Giftfri haver” 29/1
Der var interesse i at se et vandværk
Erik udleverede Rambøll rapport om Slangerup Vandværk.
Novafos vil gerne støtte sprøjtefri adfærd i private haver.
B Mundtligt referat fra Klimarådets møde 30/1
Per Seerup (lokal formand for DN) ledte mødet der handlede om energi forbrug med megen fokus på
energiselskabet eon
Konstruktivt møde. Jordvarme må ikke skade drikkevandet hvilket er et emne for vandværkerne.
c. Forslag til gradueret kontingent til vandrådet baseret på gældende indvindings tilladelser
forslaget vedtaget med en ændring små vandværker betaler 600 kr.
d: Forberedelse af generalforsamlingen den 15/4 Fr, Sund
foredrags holder fra danske vandværker og Louise fra Kommunen
valg til bestyrelsen Erik og Søren er på valg er indstillet til genvalg
Michael oplyste, at selvom han ikke er på valg i år, så vælger han at udtræde af Vandrådets
bestyrelse på generalforsamlingen, da Åbjerg Vandværk ikke længere er et vandværk.
Erik vil gerne erstattes af en ny formand og vil i det kommende år søge at finde en ny formandskandidat.
e: fortsat debat om nødforbindelser. Vi rejser spørgsmålet på G/F
f: fortsat debat om vandkvaliteten herunder lukning af boringer. 2 boringer lukkes på Åbjerg Vandværk
ellers ingen aktuelle lukninger
g: Opdatering af Vandrådets hjemmeide Erik har opdateret hjemmesiden.
h: Opdatering af vandrådets liste over vandværker i FRS kommune Erik opdaterer listen.
3. Meddelelser fra Kasseren

A økonomisk status Regnskab for 2019 er revideret
Regnskabet fremlægges til godkendelse på G/F
Herunder evt. budgetforslag Allan udarbejder og sender til bestyrelsen.
4 Meddelelser far sekretæren Rapportering om udsendelse. Opdatering af medlemslisten OK er igangsat
5 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne
a Slangerup: alt fungerer gode nødforbindelser og rent drikkevand. Der forhandles med Sundbylille om
samarbejde.
b Vellerup Sommerby: Rolig tilværelse installeret nyt SRO anlæg. Installerer nye Tanke der kan erstatte
okker udskylning i kloakken.
c Skuldelev: Ny vandværkspasser til erstatning for en der ønsker at fratræde. Kontakt fra Østby og
Hyllingeriis vandværk om samarbejde
d Skibby: vil gerne tale med Skuldelev om ringledninger. Undersøger behov for cypersikkerhed.
e. Åbjerg Vandværk Novafos har overtaget vandværket. Nedrivning af gammelt vandværk er igangsat.
f. Novafos: Kontrakt med Kamstrup om udskiftning af 65000 vandmålere. Inkl. app til forbrugeren så man
individuelt kan følge vandforbruget.
g. øvrige: Ingen

Kommende aktiviteter møder
a Bestyrelsesmøde 25/3 hos SV’ kl. 1700
b Bestyrelsesmøde 15/4 2020 hos Novafos Frederikssund 1800
c Generalforsamling 15/4 hos Novafos Frederikssund 1900
d Bestyrelsesmøde 15/4 hos Novafos konstituering 2100

7 Eventuelt: Ingen bemærkninger

Referat Søren

